Version 2

91527. SOKKER MED STRECH OG MED AFTERTHOUGHT HEEL
GARNKVALITET Soft Raggi (65 % Premium Micro Akryl, 30 % Bambus, 5 % Polyester Elastan. Nøgle ca 100 g = 268 m)
STRIKKEFASTHED Ca 24-25 m og 38 p glatst på pinde nr 3 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Mellanraggi
STØRRELSER 21-24(25-28)29-32(33-36)37-40(41-45)
GARNFORBRUG Ca 40(50)60(70)80(110) g (fv 31205)
STRØMPEPINDE Nr 3 (4 stk)
FORKLARING
Sokkerne strikkes oppefra og ned, som et rør - derefter strikkes hælen ind, når resten af sokken er færdig. Halvdelen af m =
forside/overside er på p 1, den anden halvdel = bagside/underside er fordelt på p 2 og 3.
Glatstrikning rundt: Retmasker på alle omgange.
SLÅ OP
Slå 36(40)44(48)52(56) m op med pinde nr 3 og fordel dem på 3 strømpepinde med 18(20)22(24)26(28) m på pind nr 1 og
9(10)11(12)13(14) m hver på pind 2 og 3.
SKAFT
Strik 8(8)10(10)12(12) omg rib (2 rm, 2 vm). Fortsæt herefter med at strikke glatstrikning (retmasker på alle omg) til skaftet måler
10(12)12(14)15(16) cm.
FORBEREDELSE TIL HÆL
Lad det oprindelige garn hvile og tag en stump garn i en afvigende farve og strik 18(20)22(24)26(28) m (første pind) med dette garn.
Lad derefter dette garn hvile. (Hæft gerne garnenderne sammen med en knude på vrangsiden.) Fortsæt herefter med at strikke med
det oprindelige garn og strik glatstrikning over de samme masker igen plus maskerne på resten af omg.
FOD
Strik glatstrikning til foden måler 8½(10½)12½(15)17(19) cm fra markeringen med det indstrikkede garn.
Tag ind til tå:
Pind 1: 1 rm, tag 1 m løs af, 1 rm, træk den løse m over den strikkede m, strik rm til der er 3 m tilbage på pinden, 2 rm sm, 1 rm.
Pind 2: 1 rm, tag 1 m løs af, 1 rm, træk den løse m over den strikkede m, strik rm over de resterende m på pinden.
Pind 3: Strik rm til der er 3 m tilbage på pinden, 2 rm sm, 1 rm.
Gentag indtagningsomg til der er 4(6)6(8)10(12) m på pind 1, og 2(3)3(4)5(6) m hver på pind 2 og 3.
Bryd garnet men lad en garnende være til at sy de resterende m sammen med. Brug maskesting, så kaldt "grafting" når du syr
maskerne sammen. (Se illustration.)
HÆL (AFTERTHOUGHT HEEL)
Løs forsigtigt den indstrikkede garnstump og sæt samtidig de åbne masker på 2 strømpepinde, der skal være 18(20)22 (24)26(28) m
på hver pind. Når alle masker er samlet op, skal halvdelen af maskerne på den ene side flyttes over på en tredje pind. Lav herefter
indtagninger på samme måde som på tåen. Strik indtagningsomg til der er 4(4)6(6)8(10) m tilbage på pind 1, og 5 m på pind 2 og 3.
Bryd garnet men lad en garnende være til at sy de resterende masker sammen med. Brug maskesting, så kaldt "grafting" når du syr
maskerne sammen. (Se illustration.)
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Tips & Råd
For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden passer.
Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.
Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.
Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti
til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde med et andet bundt for at få en jævnere
overgang mellem farverne.

Forkortelser
Strik
arb=arbejdet, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dobb-indt=dobbeltindtagning, dobb-oti=dobbelt
overtrækningsindtagning, dr=drejet, fv=farve, fmb=forreste maskebue, forst=forstykke, forkl=forklaringer, gent=gentag,
glatst=glatstrikning, indt=indtagning, kantm=kantmaske, luk=luk af, m=maske/masker, mb=maskebue, omg=omgang, omsl=slå
om, oti=overtrækningsindtagning, p=pind/pinde, plm=placer markør, rest=resterende, r=ret/retmaske, rs/rets=retsiden,
retst=retstrikning, sm=sammen, sm=sammen, udt=udtagning, vr=vrang/vrangmaske, vs/vrangs=vrangsiden, yderl=yderligere
Hækling
arb=arbejdet, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dst=dobbelt stangmaske, fm=fastmaske, fmb=forreste
maskebue, forkl=forklaringer, fv=farve, hst=halvstangmaske, iflg=ifølge, indt=indtagning, kantm=kantmaske, km=kædemaske,
lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskbue, omg=omgang, omsl=slå om, plm=placer markør,
rest=resterende, RS/rets=retsiden, st=stangmaske, st-gr=stangmaskegruppe, sm=sammen, VS/vrangs=vrangsiden, udt=udtagning,
yderl=yderligere, 3-dst=tredobbelt stangmaske, 5-lmb=luftmaskebue bestående af 5 lm.
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